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Ταυτότητα της έρευνας 

• Πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια µεταπτυχιακής 
διπλωµατικής εργασίας στο ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές 
και Διεθνείς Σπουδές» του τµήµατος Πολιτικής 
Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

• Ποιοτική έρευνα µε στελέχη οργανώσεων 
αλβανών µεταναστών 

•  Στόχος της έρευνας 



Πολιτική συµµετοχή των µεταναστών 
στη χώρα υποδοχής 
•  Η πολιτική συµµετοχή των µεταναστών αποτελεί ιδιαίτερα 
σηµαντικό παράγοντα για την ένταξή τους στη χώρα υποδοχής και 
καλύπτει µία ιδιαίτερα ευρεία έννοια και φάσµα δραστηριοτήτων. 
Περιλαµβάνει τη δηµιουργία οργανώσεων και συλλόγων µε στόχο 
τη συλλογική προώθηση των αιτηµάτων τους στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων, πολιτικά δικαιώµατα και την άσκηση του δικαιώµατος 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι και την εκπροσώπησή τους στους θεσµούς 
της χώρας, τη συµµετοχή σε κόµµατα και πολιτικούς και 
κοινωνικούς φορείς σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, σε διαδηλώσεις, 
εκδηλώσεις, δηλαδή γενικότερα στη δηµόσια ζωή της χώρας. 

•  Κοινές Βασικές Αρχές (Council of the European Union, 2004) 
▫  Η συµµετοχή των µεταναστών στη δηµοκρατική διαδικασία και στη 
δηµιουργία πολιτικών και µέτρων ένταξης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, 
ευνοεί την ένταξή τους 

▫  Η ένταξη είναι µία δυναµική, αµφίδροµη διαδικασία, αµοιβαίου 
συµβιβασµού µεταξύ όλων των µεταναστών και υπηκόων των κρατών 
µελών 



Θεωρητικό υπόβαθρο 
•  H πολιτική συµµετοχή και η πολιτική εµπιστοσύνη εξηγούνται από το 
βαθµό πολιτικής εµπλοκής, µε την έννοια ότι όσο περισσότερο µία εθνική 
οµάδα εµπλέκεται µε τα ζητήµατα της κοινότητάς της τόσο περισσότερο 
συµµετέχει στην τοπική πολιτική και εµπιστεύεται τους δηµοκρατικούς 
θεσµούς, συµβάλλοντας στην ποιότητα της τοπικής δηµοκρατίας. (Fennema 
& Tillie, 1999). 

•  Οργανώσεις πολιτών (Civic Association): Η έννοια αναφέρεται σε 
εθελοντικές ενώσεις ελεύθερων πολιτών που δηµιουργούνται για την 
επιδίωξη κοινών στόχων ή συµφερόντων. Σύµφωνα και µε τον Tocqueville 
υπάρχει ισχυρή σύνδεση ανάµεσα στις πολιτικές οργανώσεις και τη 
λειτουργία ενός δηµοκρατικού συστήµατος όπου όλοι οι πολίτες είναι 
ανεξάρτητοι και αδύναµοι. 

•  Κοινωνικό κεφάλαιο: Οι οργανώσεις πολιτών και οι µεταξύ τους σύνδεσµοι 
εντός εθνικών οµάδων γίνονται αντιληπτές ως κοινωνικό κεφάλαιο των 
εθνοτικών κοινοτήτων. Κατά τη γνώµη τους, όσο πιο πυκνά είναι οι 
οργανώσεις και τα δίκτυα µεταξύ τους, τόσο µεγαλύτερα είναι τα επίπεδα 
πολιτικής συµµετοχής τους. Βέβαια, η σύσταση οργανώσεων πρέπει να 
εµπεριέχει την έννοια της πολιτικής ένωσης (civic associaton), ειδάλλως δε 
συνιστά αυτόµατα πολιτική εµπλοκή . (Fennema & Tillie, 1999). 



Πολιτική συµµετοχή των µεταναστών 
στην Ελλάδα 
• Παράγοντες που έχουν αρνητική επίδραση στην 
χαµηλή πολιτική συµµετοχή των µεταναστών 



Α. Μεταναστευτική πολιτική του 
ελληνικού κράτους 
•  1η περίοδος: Αντιµετώπιση της µετανάστευσης µε 
κατασταλτικούς όρους. Η αστυνοµία αντιµετώπιζε τους 
µετανάστες ως εν δυνάµει εγκληµατίες και απειλή για τη 
δηµόσια τάξη και ασφάλεια, επικεντρώνοντας την προσοχή 
της στους αλβανούς, η δίωξη των οποίων στόχευε επιπλέον 
στην αποθάρρυνση των υπολοίπων µεταναστών (Πετράκου, 
2001) 

•  1η διαδικασία νοµιµοποίησης (1998) παρόλο που έθεσε τα 
θεµέλια για ένα θεσµικό πλαίσιο, απέκλεισε πολύ µεγάλο 
αριθµό µεταναστών λόγω αυστηρών προϋποθέσεων. (Gropas 
and Triandafyllidoy, 2005) 

•  2η διαδικασία νοµιµοποίησης (2001) αν και περιέλαβε ως 
στόχο γενικότερα την κοινωνική ένταξη των µεταναστών για 
την αντιµετώπιση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού, οι 
στόχοι αυτοί παρέµειναν στα χαρτιά. 



Α. Μεταναστευτική πολιτική του 
ελληνικού κράτους 
•  3η διαδικασία νοµιµοποίησης (2005) αποδυναµώνεται 
από τις δυσκολίες στην εφαρµογή της διαδικασίας 
νοµιµοποίησης ή την αδυναµία συµµετοχής των 
συλλογικών φορέων των µεταναστών, µε 
χαρακτηριστικότερο το παράδειγµα της συµµετοχής 
τους στην «Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Ένταξη 
των Μεταναστών» (Παπαδόπουλος και Φρατσέα, 2014) 

•  Στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, η 
αύξηση της ανεργίας είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του 
αριθµού των αδειών παραµονής, καθώς οι µετανάστες 
δεν µπορούν να συγκεντρώσουν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, µε συνέπεια να εκπίπτουν του 
καθεστώτος νοµιµότητας. (Αναγνώστου και Γκέµι, 2015) 



Β. Ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαµόρφωση 
της κοινής γνώµης 

•  Η συµπεριφορά των ΜΜΕ είχε γίνει ζήτηµα έρευνας από το Συµβούλιο της Ευρώπης από 
πολύ νωρίς, διαπιστώνοντας ότι στους µετανάστες αποδιδόταν η αύξηση της ανεργίας των 
γηγενών και η αύξηση της εγκληµατικότητας, ενώ η λύση του «µεταναστευτικού 
προβλήµατος» περιελάµβανε αυστηρότερη νοµοθεσία και πιο σκληρή αντιµετώπιση 
ιδιαίτερα στους συνοριακούς ελέγχους, τονίζοντας την εθνική καταγωγή, ιδιαίτερα των 
αλβανών. (Spinelli et al, 1993) 

•  Το µεγαλύτερο µέρος του καθηµερινού τύπου και των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών 
υιοθέτησαν εθνικιστική, ξενοφοβική ακόµα και ρατσιστική στάση, προωθώντας την οπτική 
της Ελλάδας ως πολιτιστικά και εθνικά «καθαρής» και οµογενούς, ενώ και τα µέσα που 
υιοθέτησαν πιο προσεκτική και ευαίσθητη προσέγγιση, θέση πιο ανοικτή προς τη 
διαφορετικότητα και ήπια εθνικιστική, κυρίως τα δηµόσια τηλεοπτικά δίκτυα και οι 
εφηµερίδες της αριστερής πτέρυγας, δεν αντέδρασαν και δεν άσκησαν κριτική στη 
ρατσιστική στάση της κυριαρχούσας άποψης (Triandafyllidou, 2002) 

•  Όταν τα ΜΜΕ αναφέρονται σε µειονότητες και µετανάστες εκφράζεται σε σηµαντικό 
βαθµό «στη ρητορική θεωριών συνωµοσίας και µία συνολική αντίληψη εθνικής απειλής… η 
πολιτιστική, εθνική και ακόµα θρησκευτική καθαρότητα και ευηµερία του ελληνικού 
έθνους γίνεται αντιληπτή ως απειλούµενη από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς… 
διαστρεβλώνοντας δράσεις και λόγια, συχνά εκτός πλαισίου, όχι µόνο των υποτιθέµενων 
εχθρών αλλά και όσων παρέµβαιναν, συµπεριλαµβανοµένων κρατών της ΕΕ, ευρωπαϊκών 
και διεθνών οργανισµών, των ΗΠΑ και ΜΚΟ». (Gropas και Triandafyllidou, 2005) 



Β. Ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαµόρφωση 
της κοινής γνώµης 

•  Η συζήτηση στα ΜΜΕ επικεντρώνεται σε σηµαντικό βαθµό στη σχέση 
µετανάστευσης και εγκληµατικότητας, ενώ γίνεται ένας διαχωρισµός 
ανάµεσα σε «καλούς» και «κακούς» µετανάστες στη βάση της εθνικής 
καταγωγής, µε τους αλβανούς να κατατάσσονται στο αρνητικό άκρο του 
φάσµατος (Παύλου, 2001) 

•  Τα ΜΜΕ έχουν καλλιεργήσει το µύθο σχετικά µε την εγκληµατική 
επικινδυνότητα του µετανάστη, δίνοντας έµφαση σε επιλεκτικά 
περιστατικά που αναπαράγουν το στερεότυπο του µετανάστη εγκληµατία 
και ιδιαίτερα του βίαιου, αλβανού κυρίως, εγκληµατία. (Τσίγγανου, 2011) 

•  µειονοτικά ή µεταναστευτικά δικαιώµατα και ζητήµατα πολιτικοποίησης 
των µεταναστευτικών οµάδων δεν ήταν ποτέ στην ατζέντα των ΜΜΕ ως 
συλλογικά πολιτικά δικαιώµατα. (Gropas and Triandafyllidou, 2005) 

•  Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (2009) διαπιστώνει ότι οι έλληνες 
«διάκεινται αρνητικά απέναντι στην είσοδο µεταναστών στην Ελλάδα, 
θεωρούν αρνητική την επίδραση της απασχόλησης αλλοδαπού εργατικού 
δυναµικού στην ελληνική οικονοµία, αντιλαµβάνονται τους µετανάστες ως 
απειλή για την πολιτισµική οµοιογένεια του ελληνικού κράτους, αλλά και 
για την κοινωνική συνοχή της χώρας και αποτιµούν αρνητικά τη παραµονή 
των µεταναστών για την ποιότητα ζωή τους και το επίπεδο εσωτερικής 
ασφάλειας» 



Γ. Ανεπαρκές θεσµικό πλαίσιο για τα 
πολιτικά δικαιώµατα 

•  Η πολιτική ένταξη των µεταναστών µπορεί να εξηγηθεί σε τέσσερεις 
διαστάσεις, που είναι τα πολιτικά δικαιώµατα, η ταύτιση µε την κοινωνία 
υποδοχής, οι αρχές και οι αξίες της, και η συµµετοχή. Δηλαδή όσο 
περισσότερα πολιτικά δικαιώµατα απολαµβάνουν, όσο περισσότερο 
ταυτίζονται µε την κοινωνία υποδοχής, όσο περισσότερες αρχές και αξίες 
µοιράζονται µε αυτή, και όσο περισσότερο συµµετέχουν και 
εκπροσωπούνται στο πολιτικό σύστηµα, τόσο περισσότερο ενταγµένοι 
είναι. (Bauböck κ.ά. , 2006) 

•  Συνεπώς, η µη παροχή πολιτικών δικαιωµάτων στους µετανάστες τους 
στερεί βασικά εργαλεία πολιτικής συµµετοχής, πίεσης και εκπροσώπησης. 

•   Στα µέσα της δεκαετίας του 2000, ενώ παρατηρείται ότι υπάρχει κάποια 
έστω περιορισµένη πρόοδος σε σηµαντικούς παράγοντες της κοινωνικής 
ζωής, η πρόοδος αναφορικά µε τα πολιτικά δικαιώµατα είναι σχεδόν 
µηδενική. (Gropas and Triandafyllidou, 2005) 

•  Σε µελέτη του ΟΟΣΑ (2012) διαπιστώθηκε ότι οι µετανάστες στην Ελλάδα 
υπολείπονται του µέσου όρου ένταξης των χωρών του ΟΟΣΑ στο 
µεγαλύτερο µέρος των πεδίων, συµπεριλαµβάνοντας τα πεδία της πολιτικής 
συµµετοχής και πολιτογράφησης. (Κόντης, 2013)  



Γ. Ανεπαρκές θεσµικό πλαίσιο για τα 
πολιτικά δικαιώµατα 
•  Νοµοθεσία για την ιθαγένεια 
▫  Ο Νόµος 2130/1993 αυστηροποιεί την προϋπόθεση 
παραµονής σε δέκα χρόνια κατά τα τελευταία 12, τη 
µεγαλύτερη χρονική απαίτηση στην Ευρώπη. (Gropas and 
Triandafyllidou, 2005) 
▫  Ο Νόµος 2910/2001 καθιστά τη διαδικασία πιο αδιαφανή 
και δύσκαµπτη, περιλαµβάνοντας ακριβά παράβολα και 
δύσκολες προϋποθέσεις , και έγινε αντικείµενο έντονης 
κριτικής από την ECRI, διεθνείς οργανισµούς και του 
προοδευτικού τύπου. (Gropas and Triandafyllidou, 2005) Η 
κριτική εντοπίζεται στο ότι δεν ορίζει χρονικό όριο για την 
απάντηση, δεν απαιτεί την αιτιολόγηση της απόρριψης της 
αίτησης και κάνει διάκριση ανάµεσα στους οµογενείς και 
τους υπόλοιπους µετανάστες, εκθέτοντας τους δεύτερους 
σε διακρίσεις. (ECRI, 2004) 



Γ. Ανεπαρκές θεσµικό πλαίσιο για τα 
πολιτικά δικαιώµατα 
•  Ιθαγένεια 2ης γενιάς (Νόµος 3838/2010) 
▫  Ο νόµος προέβλεπε την παροχή ιθαγένειας στα παιδιά της 2ης γενιάς και 
το δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε εκλογές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στους µετανάστες µε άδεια παραµονής «επί µακρόν 
διαµένοντος» ή µακράς διάρκειας. Παρά την κριτική που ασκήθηκε, ο 
νόµος θεωρήθηκε θετικός και προοδευτικός. ΩΩστόσο υπήρξε πολύ 
µικρότερη ανταπόκριση από τους µετανάστες σε σχέση µε το 
αναµενόµενο, γεγονός που διαπιστώνεται στην έρευνα της Eurostat 
(2011),  και στην έρευνα Κόντη – Μπεζεβέγκη, ότι τα πολιτικά 
δικαιώµατα δεν είναι ψηλά στην ατζέντα των µεταναστών.  

▫  Η αλλαγή κυβέρνησης το 2012, υπό την πίεση της άκρας δεξιάς, 
σηµατοδότησε µία αλλαγή στη στάση του ελληνικού κράτους (MIPEX, 
2012), στην αµφισβήτηση του νόµου και κατέληξε στην ακύρωσή του 
από το Συµβούλιο της Επικράτειας που τον χαρακτήρισε 
αντισυνταγµατικό (ΣτΕ, απόφαση 460/2013), επικαλούµενο ότι ο νόµος 
δε στηριζόταν στο δίκαιο του αίµατος για την απόδειξη του ισχυρού 
δεσµού του ατόµου µε το ελληνικό έθνος.  



Γ. Ανεπαρκές θεσµικό πλαίσιο για τα 
πολιτικά δικαιώµατα 

•  Συµβούλια Ένταξης Μεταναστών (Νόµος 2852/2010, άρθρο 78) 
▫  Ο Νόµος του σχεδίου «Καλλικράτης» ενσωµατώνει τη σύσταση του ψηφίσµατος 
του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1992 για τη σύσταση των «Συµβουλίων Ένταξης 
Μεταναστών» στο επίπεδο των δήµων, τα οποία αποτελούν συµβουλευτικό 
όργανο. Στόχος των ΣΕΜ είναι να παρέχουν θεσµοποιηµένο βήµα 
συµβουλευτικής τόσο για τους εκπροσώπους των δήµων όσο και των µεταναστών, 
στα πλαίσια ενθάρρυνσης των µεταναστών στις διαδικασίες διαµόρφωσης 
πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. (ΕΙΚΟ, 2013) 

▫  Από τα 219 ΣΕΜ που συστάθηκαν, λειτούργησαν µόλις 100. (ECRI, 2015) 
▫  Ακόµα και σε αυτά, η συµµετοχή των µεταναστών παραµένει σε συµβολικό 
επίπεδο, ενώ και σε περιπτώσεις που είχαν περισσότερο ουσιαστική συµµετοχή 
δεν κατάφεραν να άρουν τα θεσµικά εµπόδια που τίθενται για την ένταξη του 
µεγαλύτερου όγκου των µεταναστών. (Παπαδόπουλος και Φρατσέα, 2014) 

▫  Αν και υπάρχουν διαφοροποιήσεις από δήµο σε δήµο, σε αρκετές περιπτώσεις η 
αποτελεσµατικότητά τους είναι περιορισµένη διότι ασχολούνται κυρίως µε τη 
διαχείριση πληροφοριών για µεταναστευτικούς νόµους ή δικαιώµατα των 
µεταναστών παρά µε τα προβλήµατα των µεταναστών σε τοπικό επίπεδο. Η 
διάχυση αυτών των πληροφοριών είναι σε µεγάλο βαθµό από πάνω προς τα κάτω 
και όχι αµφίδροµη. (Διοτίµα, 2015) 



Δ. Άλλοι λόγοι που επιδρούν στην 
πολιτική συµµετοχή 

•  Εκτός όσων έχουν αναφερθεί έως τώρα, λόγοι που επίσης συµβάλλουν είναι 
και α) η αίσθηση προσωρινότητας, β) η χρηµατική συµµετοχή, γ) η έλλειψη 
ελεύθερου χρόνου και δ) η καχυποψία και προκαταλήψεις προς τους 
συλλόγους, όπως και για την αποτελεσµατικότητα της συλλογικής 
αντιπροσώπευσης. Επίσης οι πελατειακές σχέσεις που αναπτύσσονται και η 
αδιαφανής και άκαµπτη γραφειοκρατία αποθαρρύνει τους µετανάστες, που 
αµφισβητούν την αποτελεσµατικότητα της συλλογικής αντιπροσώπευσης 
και συνειδητά επιλέγουν να απέχουν από τις ενώσεις στην προσπάθειά τους 
να ενταχθούν περισσότερο, και κατ’ επέκταση να γίνουν αποδεκτοί από την 
τοπική κοινωνία. (Σούµπερτ, 2004) 

•  Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η κατάργηση των εκλογικών δικαιωµάτων 
που παρείχε ο νόµος 3838/2010 σε συνδυασµό µε την άνοδο του ρατσισµού 
και της ξενοφοβίας και η ανοιχτή ρατσιστική βία απειλούν την παρουσία 
των µεταναστών στους δηµόσιους χώρους, υπονοµεύουν και 
αποδυναµώνουν µακροχρόνιες προσπάθειες για την ενίσχυση της 
ενεργητικής πολιτικής συµµετοχής των µεταναστών στα κοινά.  (Διοτίµα, 
2015) 



Δείκτες ένταξης µεταναστών στην 
Ελλάδα (MIPEX 2015) 

Δείκτες ένταξης των µεταναστών για την Ελλάδα Διακρίνεται η χαµηλή τιµή για το δείκτη πολιτικής συµµετοχής στην τιµή 30, 
µετά την υποχώρησή της κατά 5 µονάδες λόγω της ανάκλησης του νόµου 3838/2010 



Κοινότητες και οργανώσεις των 
µεταναστών 

•  Η πρώτη µελέτη που επικεντρώνεται στα µεταναστευτικά δίκτυα εντοπίζει 
περίπου 50 µεταναστευτικές ενώσεις που διαφέρουν σε µέγεθος, σύνθεση, 
στόχους και αποτελεσµατικότητα, συχνά µε ανταγωνιστικές ιδεολογίες και 
πολιτικές θέσεις, πιο δραστήριες από τις οποίες διαπιστώνονται των 
φιλιππινέζων και των σουδανών, αν και αποτελούν σχετικά µικρές 
κοινότητες. Οι σύλλογοι των µεταναστών γίνονται αντιληπτοί ως 
σηµαντικές εστίες της ζωής τους, διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη 
και τους επιτρέπουν να παρουσιάσουν ένα συγκεκριµένο επίπεδο 
πολιτικοκοινωνικής αυτονοµίας. (Πετρονώτη, 2001) 

•  Οι Gropas και Triandafyllidou (2005, σ.21) περιλαµβάνοντας και τους 
οµογενείς στην έρευνά τους, παρατηρούν ότι στη µία άκρη του φάσµατος 
βρίσκονται οι πόντιοι, ως οι πιο οργανωµένοι και ενεργοί, και στο άλλο 
άκρο οι αλβανοί, µε τα χαµηλότερα επίπεδα συµµετοχής, αν και αποτελούν 
την πολυπληθέστερη οµάδα, αποδίδοντας το γεγονός ότι για την πρώτη 
οµάδα ενθαρρύνεται η πολιτική της συµµετοχή από το θεσµικό πλαίσιο, ενώ  
στη δεύτερη συµβαίνει το αντίθετο. 



Κοινότητες και οργανώσεις των 
µεταναστών 
•  Δηµιουργούνται ηγετικές οµάδες οι οποίες αναπαράγονται µέσω 
της παρουσίασής τους ως ελίτ εντός και εκτός κοινότητας, 
ενδιαφέρον των οποίων δεν είναι η πολιτική συµµετοχή των 
µεταναστών αλλά το να εµφανίζονται ως οι έγκυροι συνοµιλητές 
στα µεταναστευτικά ζητήµατα. (Βαρουξή, 2008) 

•  Ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης, οι οργανώσεις των 
µεταναστών ασφυκτιούν από την έλλειψη χρηµατοδότησης για την 
ένταξη των µεταναστών ή των οργανώσεων στην κοινωνία 
υποδοχής, µε αποτέλεσµα να επικεντρώνονται στα ζητήµατα της 
καθηµερινότητας. (Παπαδόπουλος και Φρατσέα, 2014) 

•  Η δράση των οργανώσεων «περιορίζεται στο πολιτιστικό και 
κοινωνικό επίπεδο, ενώ αποφεύγουν συστηµατικά την 
αντιπαράθεση µε τους θεσµούς και την κοινή γνώµη». 
(Καβουλάκος, 2006)  

•  Σε ορισµένες περιπτώσεις «οι οργανώσεις των µεταναστών 
υιοθετούν µοιρολατρική στάση» (Παπαδόπουλος και Φρατσέα, 2014) 



Οργανώσεις των µεταναστών και 
κοινωνία των πολιτών 

•  Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι δράσεις των ΜΚΟ, που ξεκίνησαν από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990, περιλαµβάνουν την υπεράσπιση των 
δικαιωµάτων των µεταναστών, την υποστήριξη για τις βασικές τους 
ανάγκες και λειτουργούσαν συµβουλευτικά κινητοποιώντας την κοινή 
γνώµη για τα ζητήµατα των µεταναστών και πρότειναν στο κράτος µέτρα 
για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την αντιµετώπιση 
των προβληµάτων τους. 

•  Συχνά λειτουργούσαν καταγγελτικά απέναντι στο ελληνικό κράτος, ενώ 
παράλληλα υιοθετούν πατερναλιστική στάση απέναντι στους µετανάστες 
(Πετρονώτη, 2001) 

•  Το κενό που αφήνουν οι οργανώσεις των µεταναστών συµπληρώνεται από 
τις ΜΚΟ που λειτουργούν ως οµάδες πίεσης για τα µεταναστευτικά 
ζητήµατα (Σούµπερτ, 2004) 

•  Οι οργανώσεις των µεταναστών παραµένουν σε αδύναµη  θέση για 
επιδράσουν στα µεταναστευτικά ζητήµατα. Οι ΜΚΟ απολαµβάνουν 
καλύτερες διασυνδέσεις µε τα δίκτυα πολιτικής, που τις συνδέουν µε φορείς 
που παρέχουν πληροφόρηση, οικονοµικούς πόρους και αναγνώριση, ενώ οι 
οργανώσεις των µεταναστών παραµένουν στο περιθώριο της κοινωνίας των 
πολιτών. (Παπαδόπουλος και Φρατσέα, 2014) 



Οργανώσεις των µεταναστών και 
κοινωνία των πολιτών 
•  Δεν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά µε τη συµµετοχή των 

µεταναστών σε πολιτικές οµάδες και εργατικά σωµατεία. 
(Αναγνώστου και Γκέµι, 2015) 

•  Σε σχέση µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, η συµµετοχή 
των µεταναστών είναι χαµηλή, και µάλιστα αρκετά 
χαµηλότερη από την αντίστοιχη των γηγενών και τείνει να 
φθίνει ακόµα στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης. (Διοτίµα, 
2015) 

•  Επιπλέον παρατηρείται ότι αν και η αριστερά έχει 
υποστηρίξει τους αγώνες των µεταναστών, η συµµετοχή τους 
στα κόµµατα ή τις οργανώσεις της θεωρείται σε πολλές 
περιπτώσεις περιορισµένη και καθοδηγούµενη, ενώ στις 
περιπτώσεις πρωτοβουλιών µεταναστών για συµπράξεις µε 
άλλους πολιτικούς χώρους αντιµετωπίζονται ανταγωνιστικά. 
(Ζαβού, 2015) 



Εξέλιξη των οργανώσεων των 
αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα 
•  Χρονικά 
▫  Η Πρώτη Περίοδος (1990-1994) 
▫  Η Δεύτερη Περίοδος (1995-2000) 
▫  Η Τρίτη Περίοδος (2001 έως 2010) 

•  Πλαίσιο αναφοράς 
▫  Πολιτιστικοί Τοπικοί Σύλλογοι 
▫  Σύλλογοι Φιλίας 
▫  Πολιτιστικοί Σύλλογοι Καλλιτεχνών – Διανοούµενων 
▫  Εθνοτικοί Σύλλογοι και Σύλλογοι µε αναφορά στον 
τόπο διαµονής (Δηµοτικοί Σύλλογοι) 
▫  Δευτεροβάθµια όργανα 

(Ζάχου & Καλεράντε, 2010) 



Άξονες ποιοτικής έρευνας 

• Η επίδραση του θεσµικού πλαισίου και η στάση 
της κοινωνίας υποδοχής 

• Οι επιδράσεις της πολιτικής κουλτούρας και 
καταβολών από τη χώρα καταγωγής 

• Αλβανικές οργανώσεις και η κοινότητα των 
αλβανών µεταναστών 

• Οι επιδράσεις της οικονοµικής κρίσης και των 
φαινοµένων της περιόδου 



Θεσµικό πλαίσιο – Κοινωνία υποδοχής 
Κοινές αιτίες στο σύνολο µεταναστών 
•  Η παρατεταµένη περίοδος χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα, αν 
και η παρουσία των αλβανών µεταναστών παρατηρείται ήδη 
από τις αρχές της δεκαετίας του 90.  

•  Οι δύσκολες διαδικασίες νοµιµοποίησης, η έλλειψη 
προετοιµασίας της διοίκησης για να ανταπεξέλθει σε όλα τα 
στάδια, οι δύσκολες προϋποθέσεις, είχαν ως αποτέλεσµα τη 
νοµιµοποίηση περιορισµένου αριθµού µεταναστών ή την 
αδυναµία ανανέωσης της άδειας παραµονής τους.  

•  Επίσης πολύπλοκες γραφειοκρατικές απαιτήσεις µε έγγραφα 
που έπρεπε να προσκοµίσει ο µετανάστης, εµπλέκοντας 
υπηρεσίες από τη χώρα καταγωγής και την πρεσβεία, 
µεταφράσεις από το υπουργείο εσωτερικών έως να φτάσει 
στα γραφεία αλλοδαπών, τα οποία είχαν ισχύ για έξι µόνο 
µήνες 



Θεσµικό πλαίσιο – Κοινωνία υποδοχής 
Κοινές αιτίες στο σύνολο µεταναστών 

•  Η διαδικασία απαιτούσε πολύ χρόνο και χρήµα από τους µετανάστες και, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση των αλβανών, είχε συνέπεια την ανάπτυξη 
διάφορων µορφών οικονοµικής εκµετάλλευσης, προκαλώντας στους 
µετανάστες αίσθηµα εγκλωβισµού και προσωρινότητας, µία κατάσταση που 
έχει επιπτώσεις έως και σήµερα. 

•  Επίσης, το ζήτηµα των πολιτικών δικαιωµάτων είναι κοινό  για όλους τους 
µετανάστες µε επιδράσεις στην πολιτική συµµετοχή. Η διαδικασία για την 
απόκτηση της ιθαγένειας ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη, χρονοβόρα και 
αδιαφανής. Είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί και την πρώτη και τη δεύτερη 
γενιά.  

•  Ένα άλλο ζήτηµα που επηρέασε τη δράση των συλλόγων αφορά την 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση. Εκφράζουν απογοήτευση και αγανάκτηση 
για την έλλειψη πληροφόρησης, νιώθουν ότι υπάρχει εκµετάλλευση αυτών 
των πόρων χωρίς να απευθύνονται στην οµάδα στόχο, ή ότι παραµερίζονται 
από τις αρχές και τις δοµές που διαχειρίζονται και υλοποιούν προγράµµατα 
που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Πολιτών Τρίτων 
Χωρών στις Χώρες Υποδοχής 



Θεσµικό πλαίσιο – Κοινωνία υποδοχής 
Ιδιαίτερα προβλήµατα αλβανικής κοιν. 
•  Η θεσµική διάκριση ανάµεσα σε «αλβανούς» και 

«οµογενείς» είχε ως αποτέλεσµα µεγάλο µέρος των 
αλβανών µεταναστών να µπουν στη διαδικασία να 
αλλάξουν ονόµατα και καταγωγή µε σκοπό να 
αποφύγουν την εξαντλητική διαδικασία νοµιµοποίησης 

•  Η θεσµική διάκριση παρατηρείται στις απαντήσεις, και 
σε επίπεδο αλβανικών οργανώσεων και συλλόγων, σε 
συναλλαγές µε τους φορείς και αρµοδίους του ελληνικού 
κράτους και τα κόµµατα. Αυτή η διάκριση υποστηρίζεται 
ότι γίνεται από την αρχή της δράσης των συλλόγων και 
συνεχίζεται έως σήµερα που είναι στην κυβέρνηση 
κόµµα της αριστεράς. 



Θεσµικό πλαίσιο – Κοινωνία υποδοχής 
Ιδιαίτερα προβλήµατα αλβανικής κοιν. 
•  Η κατασταλτική µεταχείριση του µεταναστευτικού από το 
ελληνικό κράτος ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά των αλβανών 
µεταναστών µε τις περίφηµες «επιχειρήσεις σκούπα». Αυτό 
είχε ιδιαίτερα αποτρεπτικά αποτελέσµατα ως προς τη 
συµµετοχή τους στους συλλόγους, γεγονός που θα τους 
καθιστούσε στόχους για την αστυνοµία. 

•  Παρατηρούνται αποκλίσεις στο ζήτηµα της βίας της 
αστυνοµίας όσον αφορά την καταστολή στις οργανωµένες 
διαδηλώσεις όταν επιχειρήθηκαν. 
▫  Αναµφισβήτητα η αστυνοµική βία παρατηρήθηκε έντονη στο να 

«κυνηγάει αλβανούς µετανάστες». 
▫  Εκπρόσωποι συλλόγων στην περιφέρεια, αλλά και του πρώτου 
αλβανικού συλλόγου, στην Αθήνα, θεωρούν ότι δεν 
αντιµετώπισαν αστυνοµική βία όταν διαδήλωναν. 



Θεσµικό πλαίσιο – Κοινωνία υποδοχής 
Ιδιαίτερα προβλήµατα αλβανικής κοιν. 
•  ΩΩς προς το στιγµατισµό, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις προς 
τους αλβανούς µετανάστες θεωρείται ότι είχαν ιδιαίτερα αρνητικές 
επιδράσεις στην πολιτική συµµετοχή και επισηµαίνουν ότι αυτό 
συνεχίζεται έως σήµερα. 

•  Η άποψη όλων των ερωτώµενων ήταν ότι τα ΜΜΕ διαµόρφωσαν 
επικίνδυνα την κοινή γνώµη εναντίον των αλβανών µεταναστών, 
διαδραµατίζοντας τον πιο καθοριστικό ρόλο για το σχηµατισµό του 
χάσµατος ελληνικής κοινωνίας και αλβανών µεταναστών. 

•  Επισηµαίνουν ότι τα ΜΜΕ συµβάλλανε στην άνοδο της ξενοφοβίας 
και του ρατσισµού εναντίον των αλβανών µεταναστών, 
χρησιµοποιώντας για πολιτικές σκοπιµότητες, ή αποσκοπώντας σε 
«µεγαλύτερη τηλεθέαση», την εικόνα της διπλής απειλής, του 
εγκληµατία κατά της δηµόσιας ασφάλειας, και της απειλής κατά του 
έθνους, αναπαράγοντας στερεότυπα και διεγείροντας τα πιο 
συντηρητικά αντανακλαστικά της κοινωνίας υποδοχής 



Θεσµικό πλαίσιο – Κοινωνία υποδοχής 
Το φάσµα των απόψεων 

•  Εκπρόσωποι κυρίως συλλόγων στην Αθήνα και δευτεροβάθµιων οργάνων 
θεωρούν ότι το ανεπαρκές θεσµικό πλαίσιο, οι θεσµικές διακρίσεις, η 
καταστολή από την αστυνοµία και η στάση της ελληνικής κοινωνίας δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο πολιτικής συµµετοχής και πολιτικής δράσης. 

•  Διαφοροποιούνται οι δηµοτικοί σύλλογοι που λειτουργούν στην περιφέρεια, 
οι οποίοι ως εµπειρία µεταφέρουν ότι υπήρχε ανταπόκριση των τοπικών 
αρχών στα αιτήµατά τους όταν ζητήθηκε συνάντηση µαζί τους. Υπάρχει 
επίσης στενή συνεργασία µε την τοπική κοινωνία τόσο για τα ζητήµατα που 
αφορούν τους µετανάστες όσο και για τα κοινά ζητήµατα που αφορούν το 
κοινωνικό σύνολο. 

•  Η άλλη άκρη του φάσµατος είναι η άποψη ότι παρόλο που οι παράγοντες 
όσον αφορά το ελληνικό κράτος, το θεσµικό πλαίσιο, διακρίσεις και 
στερεότυπα, αναµφισβήτητα υπάρχουν, δε διαδραµατίζουν όµως κανένα 
ρόλο στην πολιτική συµµετοχή των µεταναστών. Θεωρεί ότι η δηµιουργία 
των συλλογικοτήτων προέκυψε ως ανάγκη για την αντιµετώπιση αυτής της 
δύσκολης κατάστασης, αποδίδει ωστόσο τα αίτια αποκλειστικά στη δοµή 
και τη λειτουργία των οργανώσεων και των συλλόγων. 



Πολιτική κουλτούρα και καταβολές 
από τη χώρα καταγωγής 
•  Σχεδόν σε όλο το φάσµα των οργανώσεων, παρουσίασαν µία 
ιδιαίτερη αντίδραση στον όρο «πολιτική συµµετοχή», η οποία 
συνδέεται µε το φόβο και το πώς εκλαµβάνονται την έννοια, 
όπως την κληρονοµήσαν από το προηγούµενο καθεστώς. 

•  Διαπιστώνεται ως κοινή θέση των ερωτώµενων ότι η πολιτική 
κουλτούρα και καταβολές είναι µία σηµαντική αιτία για τη 
χαµηλή πολιτική συµµετοχή, τόσο στο επίπεδο του συνόλου 
της κοινότητας, όσο και στην  λειτουργία των συλλόγων. 

•  Επισηµαίνουν ότι οι αλβανοί µετανάστες δεν κατανοούν την 
ανάγκη της συλλογικής δράσης, εκφράζοντας  µια ακραία  
στάση ατοµικισµού, άρνησης και καχυποψίας προς τις 
συλλογικότητες. Πιστεύουν ότι απέτυχε κάθε προσπάθεια των  
οργανώσεων  για να  τους ευαισθητοποιήσουν. 



Πολιτική κουλτούρα και καταβολές 
από τη χώρα καταγωγής 
•  Όσον αφορά τη στάση των στελεχών των οργανώσεων και 
συλλόγων θεωρούν σε µεγάλο βαθµό ότι πρακτικές από 
κοµµατικές δοµές και νοοτροπίες του προηγούµενου 
καθεστώτος τις µετέφεραν και στη λειτουργία των συλλόγων. 

•  Επιπλέον η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας από 
αυτά τα στελέχη, σε συνδυασµό µε την πολιτική κουλτούρα 
που έφεραν, επιδεινώνει την κατάσταση.  Αυτό τους κρατάει 
εγκλωβισµένους στο παρελθόν χωρίς να εξελιχθούν και να 
κατανοήσουν τις δοµές και το θεσµικό περιβάλλον της  χώρας  
υποδοχής.  

•  Είναι αποµονωµένοι από τους θεσµούς και από το γεγονός ότι 
δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσουν και να συνδιαλέγονται 
µαζί τους, ταυτόχρονα είναι αποκοµµένοι από την αλβανική 
κοινότητα και τα προβλήµατά της. 



Οργανώσεις και κοινότητα των 
αλβανών µεταναστών 
•  Το δευτεροβάθµιο όργανο που έχει επικρατήσει είναι η 
Οµοσπονδία, στην οποία υπάγονται 25 συλλογικότητες, 
καλύπτοντας όλο το φάσµα, τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, 
καλλιτεχνών και διανοούµενων, κάποιους δηµοτικούς συλλόγους, 
συλλόγους νέων, και το σύλλογο αλβανών Ροµά. Η Ένωση 
Αλβανικών Συλλόγων δεν υφίσταται και κάποιοι σύλλογοι που ήταν 
ενταγµένοι σε αυτή είτε λειτουργούν αυτόνοµα, είτε έχουν διακόψει 
τη λειτουργία τους. Η κίνηση για την «Αλβανική Κοινότητα» δεν 
κατέληξε σε κάποιο αποτέλεσµα. Επίσης παρατηρείται ότι κάποιοι 
σύλλογοι, κυρίως δηµοτικοί, λειτουργούν αυτόνοµα ή 
αποµακρυνθήκαν από την αρχή από τα δευτεροβάθµια όργανα 
επειδή αυτό δεν τους εξέφραζε. 

•  Ένα ζήτηµα που χρήζει περαιτέρω µελέτης είναι η προσπάθεια και 
η δηµιουργία δικτύων και δευτεροβάθµιων οργάνων, είτε σε 
επίπεδο περιφέρειας είτε σε επίπεδο γειτονικών νοµών, το οποίο 
δεν έχει εντοπιστεί στη βιβλιογραφία. 



Οργανώσεις και κοινότητα των 
αλβανών µεταναστών 

•  Το ποσοστό των αλβανών µεταναστών που συµµετέχει και στηρίζει τις 
οργανώσεις είναι πολύ µικρό σε σχέση µε το µέγεθος της κοινότητας. Ακόµα 
µικρότερο είναι το ποσοστό των ενεργών µελών της κάθε οργάνωσης, αν 
και είναι δύσκολο να καταγραφεί µε ακρίβεια ο αριθµός των µελών, καθώς 
η σύνθεση των συλλόγων µεταβάλλεται συνεχώς. 

•  ΩΩς προς τη δράση και την ενασχόληση των δευτεροβάθµιων οργάνων 
κεντρικά, κυρίως όσον αφορά την Οµοσπονδία, παρατηρείται η πλήρης ή 
ελάχιστη ενασχόλησή µε τα προβλήµατα της κοινότητας, δηµιουργώντας 
σοβαρά προβλήµατα εκπροσώπησής της, και στην προώθηση των 
αιτηµάτων τους προς τους θεσµούς. 

•  Οι οργανώσεις περιορίζονται µόνο σε «φτωχές πολιτιστικές δράσεις» και 
εκµάθηση της αλβανικής γλώσσας στα παιδιά. Δεν παρατηρείται  κανένα 
αίτηµα για την δηµιουργία αλβανικών σχολείων, το µόνο που απαιτούν 
είναι η στήριξη από ευρωπαϊκά προγράµµατα ή το ελληνικό κράτος για να 
γίνονται µαθήµατα µητρικής γλώσσας στα παιδιά δεύτερης γενιάς σε πιο 
οργανωµένες δοµές, το οποίο έως τώρα πραγµατοποιείται 
κατακερµατισµένα και σε εθελοντική βάση. 



Οργανώσεις και κοινότητα των 
αλβανών µεταναστών 

•  ΩΩς προς τα πολιτικά δικαιώµατα οι απαντήσεις όλων των συλλόγων ήταν 
ότι υπάρχει µεγάλη ευθύνη της ίδιας της κοινότητας, η οποία δεν 
ενδιαφέρεται για τα πολιτικά δικαιώµατα και κατέβαλε ελάχιστη 
προσπάθεια για τη χρήση των δικαιωµάτων για όσο χρονικό διάστηµα 
ίσχυσαν, τη διεκδίκηση ή την υπεράσπισή τους αργότερα. Επίσης και οι 
σύλλογοι δεν κατέβαλαν τις ανάλογες προσπάθειες. Παραµένουν στο 
επίπεδο κριτικής και παράπονου προς την πολιτεία που δεν παραχωρεί 
δικαιώµατα και δεν καταγράφηκε καµία αντίδραση ως προς τους θεσµούς 
στην ανάκληση του νόµου 3838/2010. Τα πολιτικά δικαιώµατα δεν είναι 
στην ατζέντα των συλλόγων. 

•  Τονίζεται η ευθύνη της κοινότητας, η οποία κρατούσε µία στάση άκρως 
απορριπτική, καχύποπτη και κατακριτική ως προς τους συλλόγους. 
Θεωρούν ότι δεν αρκεί να ασκείται κριτική στη στάση της Οµοσπονδίας ή 
των συλλόγων, αλλά ο καθένας θα µπορούσε να συµµετέχει και να αλλάξει 
τον τρόπο λειτουργίας και τη δοµή τους. Θεωρούν ότι πρέπει να 
αναγνωριστεί και η συµβολή των παλαιών µελών για το γεγονός ότι έθεσαν 
τα θεµέλια για τη δηµιουργία των συλλόγων ως πρωτοπόροι σε µία εποχή 
που ήταν ιδιαίτερα δύσκολη 



Οργανώσεις και κοινότητα των 
αλβανών µεταναστών 

•  Από τις απαντήσεις στο ερώτηµα κατά πόσο οι συγκρούσεις και 
ανταγωνισµοί, ατοµικές προσδοκίες και επιδιώξεις σε βάρος 
συλλογικοτήτων είχαν επιδράσεις στην πολιτική συµµετοχή, κάποιοι 
τονίζουν ότι αυτές ήταν καθοριστικές, τόσο στην αποµάκρυνση της 
κοινότητας, όσο και τη λειτουργία των ίδιων των οργανώσεων, µε την 
έννοια ότι πολλά δραστήρια µέλη που πίστευαν στη συλλογική δράση και 
παρουσία αποθαρρύνθηκαν. 

•  Τα φαινόµενα αυτά συνδέονται τόσο µε νοοτροπίες του παρελθόντος, 
δηλαδή τα µέλη που αποτελούν τις οργανώσεις δυσκολεύονται να 
λειτουργούν συλλογικά, δεν υπάρχει ανεκτικότητα και συµβιβασµός που 
είναι προϋποθέσεις για τη σωστή δηµοκρατική λειτουργία τους, όσο και µε 
προσωπικές προσδοκίες και σκοπιµότητες για οφέλη εις βάρος της 
συλλογικότητας. 

•  Στον αντίποδα, ερωτώµενοι κυρίως από οργανώσεις που υπάγονται στην 
Οµοσπονδία και µέλη οργανώσεων που συµµετείχαν στην κίνηση για την 
«Αλβανική Κοινότητα», αν και παραδέχονται ότι τα φαινόµενα υπήρξαν 
έντονα, υποβαθµίζουν τη σηµασία τους, θεωρώντας ότι αυτά «συµβαίνουν 
σε όλες τις συλλογικότητες». 



Επιδράσεις της οικονοµικής κρίσης 
•  Τα συσσωρευµένα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι αλβανοί µετανάστες 
επιδεινώθηκαν στην περίοδο της κρίσης µε αποτέλεσµα να αλλάξει η 
σύνθεση της κοινότητας. Αυτό είναι ένα στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης 
έρευνας για το τι ποσοστό της αλβανικής κοινότητας έχει επιστρέψει στη 
χώρα καταγωγής ή έχει (ξανά)µεταναστεύσει σε άλλες, κυρίως ευρωπαϊκές, 
χώρες. 

•  Δραστήρια µέλη είτε αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης είτε 
έχουν αναχωρήσει, δηµιουργώντας συνθήκες υποστελέχωσης των 
συλλόγων, που επιπλέον αντιµετωπίζουν έλλειψη χρηµατοδότησης καθώς 
έχει µειωθεί η δυνατότητα των µελών να συνεισφέρουν οικονοµικά. 

•  Μία άλλη διάσταση, διαφορετική, παρατηρείται µε την Οµοσπονδία, η 
οποία µε βάση τις περισσότερες απαντήσεις θεωρείται ότι συνεχίζει να 
λειτουργεί και υπάρχει και σχετική αναβάθµιση της δράσης της, αν και 
κάποιοι δε συµφωνούν µε αυτό. 

•  Παρατηρείται και µία τάση να εµπλακούν παιδιά δεύτερης γενιάς 
περισσότερο ενεργά µε τους συλλόγους µεταναστών.  



Επιδράσεις της οικονοµικής κρίσης 
•  Υπάρχει απουσία θέσης, κυρίως από την Οµοσπονδία, απέναντι στο ζήτηµα 
της εγκληµατικής και ρατσιστικής βίας της Χρυσής Αυγής κατά 
µεταναστών, µετά την εκλογική της διόγκωση κατά την αντίστοιχη περίοδο. 

•  Οι σύλλογοι νέων συµµετέχουν αυτόνοµα σε εκδηλώσεις και δράσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, όπως αντιρατσιστικά φεστιβάλ. 

•  Η απουσία τοποθέτησης για τη δράση της Χρυσής Αυγής συνδέεται µε την 
πολιτική συµµετοχή, καθώς, όπως επιβεβαιώνουν οι συνεντεύξεις, 
αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα και τη δοµή των συλλόγων. Από την άλλη, η 
δράση της έχει άµεσες συνέπειες στην καταστολή των πολιτικών 
δικαιωµάτων των µεταναστών, όπως παραχωρήθηκαν από το νόµο 
3838/2010. 

•  Στην ερώτηση για την πιθανή συµµετοχή αλβανών µεταναστών στους 
κόλπους της Χρυσής Αυγής, διαπιστώνεται ότι εξίσου δεν υπήρξε καµία 
νύξη από τη µεριά των συλλόγων πανελλαδικά. Θεωρούν ότι όσοι πιθανόν 
βρέθηκαν εκεί είναι άνθρωποι «του ποινικού δικαίου» και λειτουργούν ως 
εκτελεστικά όργανα επί πληρωµή. Κατ’ εξαίρεση προβάλλεται η ευθύνη των 
συλλόγων και της κοινότητας για την ακραία και διπλή περιθωριοποίηση 
κάποιων αλβανών µεταναστών.  



Ερµηνεύοντας τις αιτίες της χαµηλής 
πολιτικής συµµετοχής 
• Ελληνικό κράτος, κοινή γνώµη και ο µύθος της 
εθνικιστικής συγκρότησης των αλβανών 
µεταναστών 

• Οι οργανώσεις των αλβανών µεταναστών και η 
αλβανική κοινότητα 
▫  Πολιτική Κουλτούρα και καταβολές 
▫  Η φυσιογνωµία της κοινότητας και η δοµή και 
δράση των συλλόγων 
▫  Η περίοδος της οικονοµικής κρίσης ως 4η 
περίοδος εξέλιξης των συλλόγων και της 
κοινότητας 



Συµπερασµατικά 
•  Η στάση της ελληνικής πολιτείας, των θεσµών και της κοινής 
γνώµης, ιδιαίτερα προς τους αλβανούς µετανάστες, προκαλούν τη 
βαθειά τους δυσπιστία προς τη χώρα υποδοχής και έχουν 
σηµαντικές επιδράσεις. Αυτή η δυσπιστία σε συνδυασµό µε 
παράγοντες µε ανασταλτικό χαρακτήρα που εντοπίζονται τόσο στη 
φυσιογνωµία και τα χαρακτηριστικά της κοινότητας, όσο και στη 
δοµή και πολιτική δράση των οργανώσεων, δηµιουργούν ένα µείγµα 
που πλήττει την πολιτική τους συµµετοχή και ακυρώνει την όποια 
προσπάθεια γίνεται σε τοπικό επίπεδο. 

•  Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει τελικά τη θέση των Fennema και 
Tillie, ότι η πολιτική συµµετοχή εξηγείται από το βαθµό πολιτικής 
εµπλοκής, µε την έννοια ότι όσο περισσότερο µία εθνική οµάδα 
εµπλέκεται µε τα ζητήµατα της κοινότητάς της, τόσο περισσότερο 
συµµετέχει στην τοπική πολιτική και εµπιστεύεται τους θεσµούς, 
συµβάλλοντας στην ποιότητα της πολυπολιτισµικής δηµοκρατίας. 



Προτάσεις πολιτικής 
Ως προς την ελληνική πολιτεία 

•  Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να διευκολύνει την ένταξη των µεταναστών 
στην ελληνική κοινωνία, κατά τρόπο συµβατό µε τις Κοινές Βασικές Αρχές 
και τις δεσµεύσεις που απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις. 

•  Να παραχωρήσει τα ανθρώπινα και µεταναστευτικά δικαιώµατα όπως 
αρµόζει σε ένα κράτος δικαίου µε σεβασµό στις αρχές της δηµοκρατίας. 

•  Να ανοίξει διάλογο και διαύλους επικοινωνίας µε την αλβανική κοινότητα 
και τις οργανώσεις για να ξεπεραστεί το χάσµα εµπιστοσύνης, κάτι που θα 
συνέβαλε στην οµαλή συνύπαρξη στη χώρα και στο επίπεδο των δύο λαών 
και κρατών. 

•  Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι τα ζητήµατα των µεταναστών θα 
προβάλλονται από τα ΜΜΕ σύµφωνα µε το νόµο και σεβασµό στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα.  

•  Θα πρέπει να δίνεται βήµα στο δηµόσιο διάλογο στους µετανάστες, 
ιδιαίτερα στα δηµόσια ΜΜΕ. Ο δηµόσιος διάλογος για θέµατα 
µεταναστευτικής πολιτικής θα πρέπει να γίνεται µε την ισότιµη συµµετοχή 
των µεταναστών. 

•  Η χρηµατοδότηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης να 
κατανέµεται δικαιότερα, παρέχοντας επαρκείς πόρους στις κοινότητες των 
µεταναστών, οι οποίες θα πρέπει να είναι η κύρια οµάδα στόχος της. 



Προτάσεις πολιτικής 
Ως προς την αλβανική κοινότητα 
•  Οι οργανώσεις θα πρέπει να ασχολούνται µε τα ζητήµατα της 
κοινότητας και να φέρουν τα δικά τους αιτήµατα προς τους 
θεσµούς. 

•  Να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλβανών µεταναστών µε την 
ελληνική κοινωνία. 

•  Να ενηµερωθούν για τα δικαιώµατα των µεταναστών και να 
ενηµερώνουν και την κοινότητα. 

•  Να υιοθετήσουν ένα πλαίσιο δράσης ανοιχτό προς την κοινωνία και 
να καλέσουν τους µετανάστες να συµµετέχουν στα ζητήµατα της 
κοινότητας, αλλά και ευρύτερα στα ζητήµατα της κοινωνίας 
υποδοχής. 

•  Η κοινότητα θα πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όποια 
προσπάθεια εθνικιστικής εκµετάλλευσής της από οποιαδήποτε 
µεριά. 

•  Η κοινότητα θα πρέπει να αναδείξει το ρόλο της ως παράγοντα 
σταθερότητας και προώθησης της ειρήνης ευρύτερα στην περιοχή. 
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